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Anualmente, a CBS Previdência elabora estudos, chamados de Avaliação Atuarial, para avaliar o custeio que será adotado em cada 
um dos seus planos de benefícios para o exercício seguinte. Essa avaliação utiliza premissas e hipóteses atuariais com o objetivo de 
dimensionar os compromissos dos planos.

Após apreciação da Diretoria Executiva e aprovação do Conselho Deliberativo, para o exercício de 2020 foram alteradas as 
seguintes hipóteses: 

TAXA REAL ANUAL DE JUROS

A taxa real anual de juros é a rentabilidade mínima que deve ser obtida na aplicação dos investimentos dos planos para garantir 
o cumprimento dos seus compromissos futuros. Além disso, também é utilizada como taxa de desconto aplicada no cálculo das 
reservas matemáticas, associada a um índice de inflação, para mensurar o valor dos benefícios que serão pagos no futuro. Foram 
alteradas as taxas de juros para os planos Milênio e Suplementação. A taxa a ser utilizada na Avaliação Atuarial de 31/12/2020 para 
os referidos planos será de 4,20% ao ano. Para os demais planos administrados pela CBS não houve alteração para essa hipótese.

TÁBUA DE MORTALIDADE GERAL

A Tábua de Mortalidade Geral é uma tabela utilizada no cálculo atuarial em planos de previdência para calcular as probabilidades de 
vida e morte da população de participantes válidos em função da idade e do sexo. Para a Avaliação Atuarial de 31/12/2020, a tábua 
de mortalidade geral que será usada para mensurar os compromissos do Plano Milênio passará a ser a AT-2012, básica e segregada 
por sexo. Para os demais planos administrados pela CBS não houve alteração para essa hipótese.

TÁBUA DE MORTALIDADE DE INVÁLIDOS

A Tábua de Mortalidade de Inválidos é uma tabela utilizada no cálculo atuarial em planos de previdência para calcular as pro-
babilidades de vida e morte da população de participantes inválidos em função da idade e do sexo. Para a Avaliação Atuarial de 
31/12/2020, as tábuas de mortalidade de inválidos que serão usadas para mensurar os compromissos dos planos administrados 
pela CBS serão as seguintes:

OPlano 35%: Tábua MI-2006, segregada por sexo e com probabilidades de morte suavizadas em 10%;
OPlano Suplementação: Tábua Winklevoss, com probabilidades de morte suavizadas em 10%;
OPlano Milênio: Tábua AT-71.

TÁBUA DE ENTRADA EM INVALIDEZ

A Tábua de Entrada em Invalidez é uma tabela utilizada no cálculo atuarial em planos de previdência para mensurar as probabi-
lidades de entrada em invalidez durante a carreira ativa de participantes válidos em função da idade e do sexo. Para a Avaliação 
Atuarial de 31/12/2020, a tábua de mortalidade geral que será usada para mensurar os compromissos do Plano Milênio passará a 
ser a Prudential, com probabilidades de invalidez suavizadas em 10%. Para os demais planos administrados pela CBS não houve 
alteração para essa hipótese.

ALTERAÇÕES NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
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TAXA DE CARREGAMENTO

Para garantir a cobertura das despesas administrativas dos seus planos de benefícios, a CBS realiza a capitalização de recursos para 
manutenção do seu fundo administrativo. Atualmente, no Plano Milênio não há cobranças para cobertura das despesas administrati-
vas e no Plano CBSPREV a cobrança de 3% que incide sobre as contribuições efetuadas pelo participante e pelo patrocinador será 
reduzida para 2% ao ano para o exercício de 2021.

CONTRIBUIÇÃO DE RISCO

A contribuição de risco serve para formar uma poupança, que é utilizada para pagar os benefícios de Auxílio Doença ou para uma 
eventual recomposição do FGB em caso de morte ou invalidez do participante titular. Anualmente, a CBS também realiza uma ava-
liação para verificar se os recursos existentes nessa poupança são suficientes para cobrir todos os benefícios de risco previstos no 
regulamento do Plano Milênio. O Conselho Deliberativo aprovou o Plano de Custeio de 2021, que prevê uma redução na contribuição 
de risco para 0,31% do Salário de Participação e o patrocinador com o mesmo percentual.

DEMAIS HIPÓTESES E TAXAS

Não haverá alteração nas demais hipóteses ou taxas praticadas na administração dos planos.

i Para esclarecimento de dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail cbsatendimento@cbsprev.com.br ou pela Central de Atendimento Telefônico (0800 026 81 81).
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